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ความวายไม่จำาเป็นต้องเปิดเผย วายแบบหลบๆ คลุมเครือๆ หน่อยก็เร้าใจ 

ไปอีกแบบเหมือนกัน เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างถังฟั่นกับสุยโจว แม้ไม่หวือหวา  

แต่หลายๆ ซีนก็มีทำาเราใจเต้น ย่ิงในเล่มนี้มีฉากที่ทำาให้ใจเต้นแรงหลายฉากเชียว 

ล่ะค่ะ

อ๊ะๆ ไม่ได้หมายความว่าสองคนน้ีความสัมพันธ์พัฒนาก้าวกระโดดจากสิบไป

ร้อยหรอกนะคะ ที่บอกว่าใจเต้นคือเต้นด้วยความลุ้นระทึกค่ะ เพราะคดีที่ถังฟั่น 

ต้องรับผิดชอบในครั้งนี้คือการไขปริศนาสุสานจักรพรรดิโบราณซึ่งผู้เก่ียวข้องมีทั้ง 

ภูตผีวิญญาณ โจรขุดสุสาน เทพแม่นำ้า และแม้กระท่ังสัตว์ประหลาด! แต่ละสิ่ง 

แต่ละอย่างนอกจากทำาให้ใจเต้นแรงแล้วยังทำาแข้งขาสัน่ด้วย

คดีประหลาดเขย่าประสาทแบบน้ี ลำาพังถังฟั่นคนเดียวคงเอาไม่อยู่ ดีนะว่า 

ได้สยุโจวตามประกบไปไหนไปด้วยกัน ไม่ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหน ปรศินาจะซบัซ้อน 

เท่าไร ต้องเผชญิอปุสรรคอะไรบ้าง แต่สองคนช่วยเหลอืดแูลกนั ก็ไม่มอีะไรท่ีพวกเขา

ไม่สามารถรบัมอื ทกุคนคดิเหมอืนกันไหมคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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✱	 ถังฟ่ัน มีชื่อรองว่า 'รุ่นชิง' เดิมเป็นผู้พิพากษาศาลซุ่นเทียน  

  หลังสร้างผลงานคลี่คลายคดีไว้จำานวนหน่ึงก็ได้เลื่อน 

  ตำาแหน่ง สมถะเรียบง่าย พอใจในสิ่งที่ตนมี พิถีพิถัน 

  ก็แค่กับเรื่องอาหารการกินเท่าน้ัน

✱ สุยโจว มีชื่อรองว่า 'ก่วงชวน' องครักษ์เสื้อแพรแห่งกองปราบ 

  ฝ่ายเหนือ เงียบขรึมพูดน้อย ไม่ค่อยแสดงอารมณ์  

  พ้ืนฐานครอบครัวไม่ธรรมดา มีความสัมพันธ์ทาง 

  เครือญาติกับพระพันปีองค์ปัจจุบัน

✱ เหลียงเหวินหวา รองเสนาบดีกรมอาญาฝ่ายซ้าย ไม่พอใจในตัวถังฟั่น  

  ทว่าก็ไม่กล้าทำาอะไรออกนอกหน้าเพราะเข้าใจว่า 

  อีกฝ่ายมีเบื้องหลังใหญ่โต แต่หากสบโอกาสเมื่อไร 

  ก็ไม่พลาดลงมือ

✱ อิ่นหยวนฮว่า รองหัวหน้ากองพลาธิการเหอหนาน เป็นลูกศิษย์ของ 

  เหลียงเหวินหวา เดิมทีถูกคาดการณ์ว่าจะได้เลื่อนเป็น 

  หวัหน้ากองพลาธิการ ทว่ากลบัถูกถังฟ่ันทีไ่ม่รูม้าจากท่ีใด 

  สวมตำาแหน่งไป จึงผูกใจแค้น

แนะนำ�ตัวละคร
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7เมิ่งซีสือ

แม้การเลื่อนข้ันของขุนนางทหารกับขุนนางพลเรือนค่อนข้างต่างกัน  

โดยมากมกัข้ึนอยูกั่บความโปรดปรานและผลงาน อย่างในกององครกัษ์เสือ้แพร 

ก็ไม่เว้น ทว่าคนที่ได้เลื่อนขั้นจากนายกองถึงนายกองพัน พร้อมควบต�าแหน่ง

ดูแลกองปราบฝ่ายเหนือภายในเวลาสั้นๆ เพียงหน่ึงปีกว่า หรือกล่าวให้ชัด 

คือคนอย่างสุยโจวนั้น นับว่าโดดเด่นสะดุดตายิ่ง

เมื่อยามที่ผู ้บังคับการกองปราบถูกหยวนปินสั่งปลด นายกองพัน 

หลายคนล้วนหมายตาต�าแหน่งน้ัน ปรากฏว่าสุยโจวผู้เป็นม้ามืดกลับได ้

ไปครองซึ่งก็ท�าให้หลายคนขุ่นเคืองใจอยู่บ้าง หลังจากเขาขึ้นรับต�าแหน่งก็ 

กลั่นแกล้งเขาทั้งต่อหน้าและลับหลัง อย่างเช่นบางภารกิจก็รับบัญชาอย่าง 

หน้าไหว้หลังหลอก ท�างานกันอย่างตะบิดตะบอย ซ�้าพอมีคนเห็นสุยโจว 

เอาแต่ท�าหน้าบึ้งตึงเย็นชาทั้งวันก็คิดว่าคนอย่างเขาต้องกดขี่ผู ้ใต้บัญชา

แน่นอน จึงให้คนหาทางไปตีสนิทตะล่อมถามพวกเซวียหลิง ดูว่าจะขุดหา 

จุดอ่อนได้หรือไม่ จะได้ร้องเรียนต่อเบื้องบน ฉุดเขาให้ลงจากต�าแหน่ง

อย่าเหน็ว่าหน่วยองครกัษ์เสือ้แพรมใิช่ขุนนางพลเรอืนแล้วจะปราศจาก

การชิงไหวพริบซับซ้อนดุเดือด ในแวดวงขุนนางไม่เคยขาดแคลนการทับถม 

ซ�้าเติม ดักซุ่มลอบกัด ยิ่งในหน่วยงานพิเศษท่ีคุ้นเคยกับการสืบเสาะไต่สวน 

คิดจะใช้อุบายเช่นนี้ก็ยิ่งง่ายดายไม่เปลืองแรง

มคีนวางหลมุพรางในท่ีลบัก็ย่อมมคีนรอชมเรือ่งสนกุอยู่ในท่ีแจ้ง ไม่นาน

บทที่ 15
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ก็มคีนไปร้องเรยีนกับหยวนปินว่าสยุโจวเพ่ิงขึน้รบัต�าแหน่งก็เคีย่วกร�าพวกเขา 

เพ่ิมการฝึกมากมายอย่างท่ีไม่เคยมมีาก่อน เจตนาจะท�าให้กองปราบฝ่ายเหนอื

ปั่นป่วน หากหยวนปินไม่สนใจดูแลอีก น่ากลัวทุกคนจะทนไม่ไหวกันแล้ว

ปีน้ีหยวนปินอายุเจ็ดสิบแปดปี ย่อมเคยประสบพบเจอเรื่องราวมา 

ทุกรูปแบบ ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์เส้ือแพร มองลงมาจากท่ีสูง 

เขาย่อมเหน็เป้าหมายในใจของทกุคนได้อย่างทะลุปรโุปร่ง ทว่าเขามไิด้พูดหรอื

ท�าอะไร มิได้ให้ความช่วยเหลือกับภาวะตกที่น่ังล�าบากของสุยโจว และมิได้

เรียกสุยโจวไปต�าหนิเพราะผู้ใต้บัญชาร้องเรียน เขาเพียงแต่สังเกตการณ์อยู่

เงียบๆ

หากสุยโจวแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ เช่นนั้นก็ไม่คู่ควรที่จะอยู่ในต�าแหน่ง

แล้ว

เป็นไปตามคาด ไม่นานทุกฝ่ายก็สงบศึกกัน

เดิมทีองครักษ์เสื้อแพรก็เป็นหน่วยงานทหาร พวกเขาต้องฝึกร่างกาย

เป็นกิจวัตรอยู่แล้ว แต่พอห่างเหินจากเมื่อแรกสถาปนาต้าหมิงนานเข้า  

คนมากมายจึงยิ่งอยู่ย่ิงหละหลวมเฉื่อยแฉะ การฝึกฝนประจ�าวันกลายเป็น

เหมือนสิ่งสมมติไปโดยปริยาย กระท่ังกองทัพของเมืองหลวงก็ยังกลายเป็น

เครื่องประดับในสนามรบ แม้หน่วยองครักษ์เสื้อแพรยังคงมีความสามารถ 

ด้าน 'คุม้กันเชือ้พระวงศ์ ตรวจตราจบักุม' แต่ก็มไิด้เห้ียมหาญเก่งกล้า แม่นย�า

ไร้ความผิดพลาดเฉกเช่นยามสถาปนาต้าหมิง

กอปรกับแรงกดดันจากส�านักบูรพา การถือก�าเนิดของส�านักประจิม  

แบ่งอ�านาจของหน่วยองครักษ์เสื้อแพรไปมากขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้พวกเขายิ่งอยู่

ย่ิงอึดอัด และย่ิงอยู่ก็ย่ิงไร้ความสามารถ ซึ่งน่ันเป็นสาเหตุท่ีการสืบสวนเรื่อง

ลัทธิบัวขาวก่อนหน้านี้หน่วยองครักษ์เสื้อแพรไม่ค่อยจะท�าตัวมีประโยชน ์

เสียเท่าไรนัก

หลังจากสุยโจวบัญชาการกองปราบฝ่ายเหนือแล้ว สิ่งแรกที่ต้อง

เปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องนี้ ดังนั้นเขาจึงออกค�าสั่งเด็ดขาด เริ่มจากทุกๆ สามวัน 

ในยามอิ๋น นอกจากคนท่ีอยู่เวรและไปปฏิบัติภารกิจนอกพ้ืนท่ี ทุกคนต้องไป
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9เมิ่งซีสือ

รวมพลฝึกซ้อมท่ีลานฝึกซ้อมเป็นเวลาสองชั่วยามโดยยึดตามการฝึกซ้อม

ของกองทพัเมอืงหลวงทุกอย่าง นอกจากน้ันสยุโจวยังเพ่ิมการฝึกซ้อมรายการอืน่ 

เข้าไปด้วย

ส�าหรับคนที่เคยชินกับการไม่เข้าเวรก็นอนจนตะวันโด่ง ท่องราตรีด้วย

การเข้าหอนางโลมและบ่อนพนันย่อมทนไม่ไหว ต่างพากันโอดครวญตัดพ้อ 

ถึงขั้นไปร้องเรียนกับหยวนปินต่างๆ นานาว่านายกองพันสุยต�าแหน่งไม่ใหญ่

ทว่าวางอ�านาจไม่น้อย เพื่อส�าแดงบารมีก็ไม่เห็นชีวิตของทุกคนอยู่ในสายตา 

ข่มเหงทารุณผู้ใต้บัญชา ไร้ความเป็นคน

เดิมทีการร้องเรียนขนานใหญ่เช่นนี้หยวนปินมิอาจนิ่งเฉยดูดายได้ แต่

ไม่มีใครรู้ว่าสุยโจวแจ้งเขาไว้ล่วงหน้าแล้ว

ก่อนการฝึกซ้อมสุยโจวไปหาหยวนปินพร้อมรายงานแผนการของตน

อย่างละเอยีด แจ้งเป้าหมายและเหตผุลอย่างชดัเจน ประจวบกบัหยวนปินเอง

ก็รู ้สึกขัดตาที่หน่วยองครักษ์เสื้อแพรถูกวั่นทงบริหารจนเหลวแหลกเช่นน้ี  

นี่ก็คือเหตุผลที่คนมากมายมาร้องเรียนสุยโจวแต่หยวนปินกลับนิ่งเฉย

เป็นเรื่องธรรมดาของการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่แคล้วจะต้องถูกผู้ท่ีเกลียด

ความเปลี่ยนแปลงขัดขวาง แต่หากล้มเลิกเพียงเพราะเกรงกลัวอุปสรรค  

สุยโจวก็เตรียมตัวเป็นหัวหลักหัวตอได้เลย

เมื่อเห็นว่าการร้องเรียนไร้ผล ทุกคนก็จ�าต้องท�าตามค�าบัญชาของ 

สุยโจว ไปรวมตัวกันที่ลานฝึกซ้อมอย่างจนปัญญา

ครัง้แรก ล่วงเลยยามอิน๋ไปหน่ึงเค่อแล้วมคีนจ�านวนกว่าครึง่ท่ียังมาไม่ถึง  

คนเหล่านีล้้วนถูกลากไปโบยคนละสบิท ีเสรจ็แล้วจงึไปฝึกซ้อม หากครัง้ต่อไป

ยังมาสายก็จะบวกเพิ่มอีกสิบที และครั้งต่อไปก็จะทบไปเรื่อยๆ

ทุกคนเห็นสุยโจวเอาจริง ครั้งที่สองจึงไม่มีใครกล้ามาสาย

หนึ่งในแผนการฝึกซ้อมที่เขาก�าหนดคือการวางชามใส่น�้าหนึ่งชาม 

บนศีรษะ ย่อเข่ายืนท่านั่งม้า* ใต้ดวงอาทิตย์ครึ่งชั่วยาม มือทั้งสองข้างยังต้อง

* ท่านัง่ม้า (หม่าปู)้ เป็นท่าพ้ืนฐานข้ันแรกของการฝึกยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมความแขง็แกร่งของก�าลงัขาและการทรงตวั 
โดยยืนแยกขาให้กว้างกว่าช่วงไหล่ แล้วย่อลงนั่งค้างหลังตรงคล้ายกับนั่งอยู่บนม้านั่ง
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ยกตาชั่งท่ีมีถังน�้าหนักข้างละสิบชั่งไปด้วย หากน�้ากระฉอกถือว่าผิดพลาด  

ต้องยืนต่อไปอีกครึ่งชั่วยาม การฝึกนี้มีคนคัดค้านไม่น้อยด้วยเห็นว่าล�าบาก

เหนื่อยยากเกนิไป องครักษ์เสื้อแพรที่ถูกเลี้ยงดูปูเสื่อมาอย่างดีต่างแสดงท่าที

ทนไม่ไหว ย่อมไม่มีทางท�าได้

สุยโจวไม่พูดพร�่าท�าเพลง สาธิตเป็นเย่ียงอย่างด้วยตนเอง ทุกคน 

ต่างประจักษ์แก่สายตาว่าครึ่งชั่วยามผ่านไป อย่าว่าแต่ชามบนศีรษะของเขา

จะไม่หล่น แม้แต่น�้าในชามก็มิได้กระฉอกแม้แต่หยดเดียว นั่นจึงท�าให้ทุกคน

พร้อมใจยอมรับ

พวกเซวียหลิงน้ันมิต้องพูดถึง พวกเขาเดินตามรอยเท้าของสุยโจว 

มาตลอด สุยโจวให้ท�าอะไรก็ท�า ไม่เคยพูดมาก เมื่อคนอื่นๆ เห็นผู้น�าคนน้ี 

มีความเฉียบขาด ค�าใดค�าน้ัน ร้องเรียนไปก็ไร้ประโยชน์ แอบอู ้ก็ไม่ได้  

จ�าต้องท�าใจ ฝึกซ้อมอย่างตั้งอกตั้งใจตามไปด้วย

แต่สุยโจวก็มิได้เอาแต่เข้มงวดกวดขันอย่างเดียว ทุกส้ินเดือนเขาจะ 

เลี้ยงอาหารพวกพ้อง คนที่ประพฤติตนดียังมีรางวัลต่างหาก แน่นอนว่า 

เงินจ�านวนน้ีล้วนมาจากงบหลวง ทว่าเมื่อก่อนตอนท่ีวั่นทงอยู่ กองปราบ 

ฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ล้วนถูกควบคุมดูแลโดยคนของเขา งบหลวงส่วนนี ้

จงึถูกน�าไปใช้จ่ายส่วนตวั สรุุย่สรุ่าย อย่าหวังว่าจะถึงมอืผูใ้ต้บญัชา เมือ่ทุกคน

รายได้ไม่เพียงพอรายจ่ายจึงต้องขูดรีดกับเบื้องล่าง

หลงัจากสยุโจวรบัต�าแหน่งก็ออกค�าสัง่ให้ท�าบญัชใีหม่ทัง้หมด การเบกิ

งบหลวงให้มีการจดบันทึกอย่างละเอียดชัดเจนทุกครั้ง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงม ี

เงินจ�านวนหน่ึงเกินออกมาให้ใช้จ่ายส�าหรับเป็นขวัญก�าลังใจ ทุกคนจึงย่อม

ยินดีกันถ้วนหน้า

ผ่านไปสามเดอืน เมือ่ทุกคนเริม่ชนิกับการฝึกท่ีเคร่งครดั เสยีงโอดครวญ

จึงน้อยลง บรรยากาศในกองปราบฝ่ายเหนือไม่ถึงกับเปล่ียนไปเสียหมด แต่

อย่างน้อยก็แตกต่างจากอดีตบ้างแล้ว การเปลี่ยนแปลงลักษณะน้ีเป็นเรื่องดี 

ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอ่ืน ดูเอาจากประสิทธิภาพในการสืบสวนและปิดคดี 

ของเดือนนี้ก็สูงขึ้นจากเดือนที่แล้วมาก
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ผู้บังคับบัญชาที่ท�าตนเป็นแบบอย่าง ตกรางวัลและลงอาญาอย่าง

ชัดเจน ย่อมดีกว่าผู้น�าที่เอาแต่กินดื่มเท่ียวเล่นและเอาดีเข้าตัว แม้สุยโจว 

จะเข้มงวดกว่าผู้บังคับการคนเดิมมาก แต่การเข้มงวดก็มีข้อดี อย่างน้อย 

คนท่ีสนิทสนมกับผูเ้ป็นหัวหน้าก็ไม่อาจใช้เล่ห์เหลีย่มปัดความรบัผดิชอบได้อกี 

ส่วนผู้ใต้บัญชาที่ไม่ได้ประจบสอพลอสนิทสนมกับหัวหน้าก็มิต้องกลัวว่า 

จะถูกกลั่นแกล้งอีกต่อไป

ต�าแหน่งของสุยโจวมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่รู ้ตัว เขาเองก็ค่อยๆ  

ประทับตราของตนลงบนร่างกายและจิตใจของผู้คนเหล่านั้น

วันน้ีถังฟ่ันออกจากจวนว่าการกรมปกครอง เมือ่คนประสบเรือ่งน่ายินดี

จติใจก็เบกิบาน แม้แต่ฝีเท้าก็ว่องไวแผ่วเบาขึน้หลายส่วน ครัน้เห็นว่ายังมเีวลา

เขาจึงเลี้ยวเปลี่ยนทิศทาง มิได้ตรงกลับเรือน แต่มุ่งหน้าไปท่ีกองปราบฝ่าย

เหนือแทน

นับตั้งแต่สุยโจวได้เลื่อนต�าแหน่งเขาก็ไม่ได้มาท่ีน่ีเลย มาตรการรักษา

ความปลอดภัยท่ีหละหลวมในอดตี ยามนีเ้ข้มงวดกวดขันข้ึนไม่น้อย คนอยูเ่วร

ไม่รู้จักเขา พอเห็นขุนนางพลเรือนข้ันหกคนหน่ึงมาท่ีน่ีก็รู้สึกแปลกใจจึงขวาง

เขาไว้ ได้ยินว่าอีกฝ่ายจะพบสุยโจวก็ยิ่งแสดงสีหน้าท่าทางประหลาดใจ

"เจ้าเป็นใคร มาหาท่านผู้บังคับการมีธุระอันใด" คนที่อยู่เวรสอบถาม 

ด้วยท่าทีไม่เป็นมิตรนัก หากมิใช่ว่าถังฟั่นสวมชุดขุนนาง เขาได้สงสัยว่า 

อีกฝ่ายมาล้อเขาเล่นแล้วด้วยซ�้า

ไม่แปลกที่เขาจะคิดเช่นนี้

ขุนนางพลเรือนส่วนใหญ่มักห่วงหน้าตาชื่อเสียงของตนเอง โดยท่ัวไป

ล้วนแล้วแต่ถูก 'เชิญ' มาอย่างไม่เต็มใจ น้อยมากที่จะสมัครใจเป็นฝ่ายมาเอง

อย่างถังฟั่น

ถังฟั่นกล่าวตอบ "ข้าชื่อถังฟั่น เป็นสหายกับผู้บังคับการของพวกเจ้า 

รบกวนช่วยบอกเขาที หากเขาเลิกงานแล้วก็ให้เขาออกมาหน่อย"

ตามหลักแล้วเวลาน้ียังเรียกสุยโจวว่าผู ้บังคับการกองปราบมิได ้
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เนื่องจากเขาแค่รักษาการต�าแหน่งน้ีเท่าน้ัน ทว่าในแวดวงขุนนางมักยกให้ 

ผู้อื่นสูงเข้าไว้ อย่างต�าแหน่งรองนายกองพัน คนอื่นก็จะเรียกว่านายกองพัน 

ละค�าว่ารองไป ซึ่งคนถูกเรียกได้ยินแล้วก็รื่นหูสบายใจ

คนอยู่เวรมองเขาอย่างระแวงสงสัยแวบหนึ่ง ไม่เชื่อว่าคนที่เข้มงวด

กวดขันอย่างผู้บังคับการกองปราบคนใหม่จะคบหาสหายอย่างคนปกติท่ัวไป 

อีกอย่างต�าแหน่งของขุนนางพลเรือนตรงหน้าก็เล็ก คงมิใช่ว่าคนผู้น้ีโอ้อวด 

หวังประจบผู้บังคับการกระมัง

ถังฟั่นมองออกว่าเขาระแวง จึงกล่าวด้วยรอยย้ิมว่า "รบกวนพ่ีชาย 

ช่วยรายงานด้วย หากเขาไม่สะดวกพบ ข้าก็จะกลับ"

อีกฝ่ายเองก็มิได้เจตนากลั่นแกล้ง เพียงแต่ระยะนี้กฎระเบียบเข้มงวด

ขึ้นมาก หากทะเล่อทะล่าเข้าไปรบกวนแล้วคนตรงหน้าก็ไม่ได้มีความส�าคัญ

มากมายอะไร ดีไม่ดีเขาอาจถูกโบยได้

ด้วยเหตุน้ีคนคนน้ันจึงกล่าวหน้าตึง "ท่านผู้บังคับการมีภารกิจ เจ้ามา

วันหลังเถอะ!"

ถังฟั่นร้องอ๋อ "เช่นนั้นข้าขอถามอย่างหน่ึง เขายังอยู่ข้างในหรือว่า 

กลับไปแล้ว"

อีกฝ่ายตอบ "ยังอยู่ข้างใน"

ถังฟั่นพยักหน้า "ข้านั่งรอเขาตรงนี้แล้วกัน"

พูดจบก็สะบัดชุดคลุมขุนนาง นั่งลงบนขั้นบันไดข้างๆ ก่อนล้วงหนังสือ

เล่มหนึ่งออกจากอกเสื้อมาเปิดอ่าน

องครักษ์เสื้อแพรที่อยู่เวรถลึงตา "หน้ากองปราบฝ่ายเหนือ ไฉนจึงกล้า

บังอาจ!"

พูดเป็นเล่น หน้าประตูกองปราบฝ่ายเหนืออันน่าเกรงขาม สถานท่ี

ท�างานขององครกัษ์เสือ้แพรผูเ้ลอืดเย็นไร้ความปรานีดนัมคีนมาน่ังอ่านหนังสอื 

อย่างไรก็ไม่อาจท�าให้ผู้อื่นครั่นคร้ามกริ่งเกรงได้!

ถังฟ่ันมองเขาอย่างเนิบช้า "ให้เจ้าไปบอกเจ้าก็ไม่ยอม ข้านัง่อ่านหนังสอื

รอตรงนี้ไม่น่าจะรบกวนเจ้ากระมัง อีกอย่างข้าเองก็ไม่ได้น่ังขวางประต ู
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เสียหน่อย นี่ก็นั่งหลบมาข้างๆ แล้วอย่างไร!"

องครักษ์เสื้อแพรคนนั้นสะอึกอ้ึง ยังอยากกล่าวอะไรต่อ พวกพ้องท่ี 

เฝ้าประตดู้วยกันส่งสายตาบอกใบ้เขาก่อนโน้มเข้าไปกล่าวเสยีงเบา "เจ้าโง่หรอืไร  

เขา้ไปรายงานเสยีหน่อยแลว้จะเป็นไร เกิดเขาเปน็สหายของผูบ้ังคบัการจริงๆ 

เท่ากับพวกเรามิได้ล่วงเกินเขา หากไม่ใช่ก็จะได้ไล่เขาออกไป!"

คนผู้นั้นกลอกตาใส่ผู้พูดทีหนึ่ง "เจ้าก็ปากเก่งเหลือเกิน แล้วไฉนเจ้า 

ไม่ไปเองเล่า"

พวกพ้องหัวเราะเจ้าเล่ห์ "ไปก็ไปสิ อีกเดี๋ยวข้าได้รับค�าชมจาก 

ผู้บังคับการ เจ้าอย่าตาร้อนล่ะ!"

ขณะที่ยังคงไม่เชื่อ ปรากฏว่าอีกฝ่ายหันร่างเดินเข้าไปรายงานจริงๆ

ผ่านไปครู่เดียวเขาก็เห็นพวกพ้องย่างเท้าออกมาจากด้านในอย่าง 

รีบร้อน กล่าวกับถังฟั่นด้วยสีหน้าย้ิมแย้ม "ใต้เท้า ท่านผู้บังคับการก�าลัง 

งานยุ่ง แต่เขาเชิญท่านเข้าไปรอด้านใน!"

เขาอ้าปากค้างมองพวกพ้องพาถังฟั่นเข้าไปอย่างกระตือรือร้น พักหนึ่ง

ก็กลับออกมา จึงรีบละล�่าละลักถาม "คนนั้นเป็นใครหรือ"

พวกพ้องกล่าวตอบ "สหายสนิทของผู้บังคับการ เจ้าไม่รู้จักหรือ เมื่อครู่

เขาก็บอกแล้วว่าชือ่ถังฟ่ัน ได้ยินว่าเขายังอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ของผู้บงัคับการ

ด้วย"

องครกัษ์เสือ้แพรคนน้ันสดูลมหายใจเย็นๆ เข้าเฮอืกหน่ึง "ความสัมพันธ์

ดีเพียงนั้นเชียวรึ"

พวกพ้องกล่าว "ใช่แล้ว"

คนคนนั้นต่อว่าอย่างหัวเสีย "แล้วเหตุใดเจ้าไม่บอกแต่แรก!"

พวกพ้องเย้ยหยัน "ใครให้เจ้าตาถั่วเล่า ข้าสะกิดเจ้าแล้ว เจ้าก็ยังไม่ไป

รายงาน ถึงเวลาหากผู้บังคับการเอาความ ข้าไม่ยอมถูกต�าหนิกับเจ้าด้วย

หรอก!"

องครักษ์เสื้อแพรคนน้ันกลุ้มใจจนพูดไม่ออก คิดในใจว่าตนเองพลาด

โอกาสเอาใจผู้บังคับบัญชาอีกแล้ว
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ถังฟ่ันไม่สนว่าองครกัษ์เสือ้แพรสองคนทียื่นเฝ้าหน้าประตจูะคดิอย่างไร 

เขาเดนิไปทางลานฝึกซ้อม ยังไม่เหน็เงาคนก็ได้ยินเสยีงฮกึเหมิโห่ร้องดงัมาจาก

ไกลๆ เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ จึงพบว่าที่แท้ลานฝึกซ้อมก�าลังมีการประลองกัน

บนลานฝึกซ้อมมีเงาคนสองคนไหววูบขึ้นลง ประกายดาบประสาน

ฉวัดเฉวียน มิได้ประจันกันด้วยกระบวนท่าสวยงามตระการตา หากแต่เป็น 

กระบวนท่าสังหารที่ไร้ความปรานี เมื่อพินิจมองอย่างละเอียด หน่ึงในน้ัน 

ยังเป็นสุยโจวอีกด้วย!

สุยโจวก�าลังประลองกับคนอีกคนหน่ึงในลานฝึกซ้อม รอบๆ ยังมี 

คนกลุ่มหนึ่งรายล้อม แต่ละคนต่างส่งเสียงโห่ร้อง

ถังฟั่นกวาดมองรอบหนึ่งพบเงาร่างของเซวียหลิงในคนกลุ่มนั้น จึงเดิน

เข้าไปตบบ่าอีกฝ่ายทันที

เซวียหลิงตกใจสะดุ้งโหยง ก�าลังจะมีโทสะ แต่เมื่อหันไปมอง โทสะ 

ก็เปลี่ยนเป็นความยินดี "ท่านมาได้อย่างไร"

ถังฟั่นหัวเราะแฮะๆ "คนมันว่างจึงมาเท่ียวชมเสียหน่อย พวกท่าน 

ก�าลังจะประลองกันหรือ เหตุใดแม้แต่ผู้บังคับการก็ต้องลงสนามด้วย"

เซวียหลิงกล่าวกลั้วหัวเราะ "ก่อนหน้าน้ีพ่ีใหญ่ออกกฎ ทุกๆ ส้ินเดือน 

จะจัดการประลอง ผู้ประลองสามารถท้าสู้กับใครก็ได้ ผู้ชนะคนสุดท้ายจะได้

รางวัลอย่างงาม ก่อนหน้านี้มีคนมากมายถูกพ่ีใหญ่เคี่ยวกร�าเสียยับ ต่างก็ 

อัดอั้นตันใจ จึงท้าประลองกับเขากันใหญ่ ปรากฏว่าแต่ละคนล้วนถูกพ่ีใหญ่

ล้มไม่เป็นท่า ฮี่ๆ  พวกนัน้ยังไม่รูพิ้ษสงของพ่ีใหญ่ แต่ข้าหรอืจะไม่รู ้ ข้าเหล่าเซวีย 

ไหนเลยจะหาเหาใส่หัว!"

ระหว่างสนทนา การประลองก็รูผ้ลแพ้ชนะ คนท่ีประลองกับสยุโจวคดิว่า 

เล็งช่องโหว่ของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแม่นย�าแล้ว ตวัดดาบปักวสันต์ฟันจาก

ด้านหลงัหวังลอบจูโ่จม คาดไม่ถึงว่าอกีฝ่ายเหมอืนมตีาอยู่ด้านหลัง ปลายเท้า

แตะพ้ืนดดีร่างขึน้ตลีงักากลางอากาศ ตวัดขาเตะคูต่่อสูก้ระเดน็ออกไป ขณะที ่

ร่างของตนเองก�าลังจะถึงพื้นก็อาศัยแรงเหวี่ยงดีดร่างยืนอย่างมั่นคงอีกครั้ง

กระบวนท่าดุจเมฆล่องลอย ธารน�้าหลั่งไหล ปราดเปรียวว่องไว ท้ังยัง
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งดงามแฝงด้วยพลงั กลุม่คนทีม่งุล้อมพากันส่งเสยีงชืน่ชม เสยีงโห่ร้องยินดดีงั

อย่างไม่ขาดสาย!

สุยโจวท่ียืนอยู่ในลานฝึกซ้อมสวมเพียงกางเกงขายาว ร่างกายช่วงบน

เปลือยเปล่า เม็ดเหงื่อไหลหยดจากหน้าผากและล�าคอ กล้ิงลงตามล�าตัว  

ร่างก�าย�าเปียกช้ืน กล้ามเนื้อท่ีนูนขึ้นสะท้อนประกายใต้แสงแดด ดูออกว่า 

รูปร่างแข็งแรงเช่นน้ีเกิดจากการฝึกฝนเคี่ยวกร�าทุกวันอย่างสม�่าเสมอ มิได้

ปล่อยปละหละหลวมเพราะได้เลื่อนขึ้นสู่ต�าแหน่งสูงแล้วแม้แต่น้อย

เขาจ้องคู่ต่อสู้ที่ถูกเตะจนล้มกลิ้ง พลิกมือปักดาบปักวสันต์ในมือลงพื้น 

แล้วกล่าวเสียงเย็นชาว่า "ไม่พอใจก็เอาใหม่ได้"

เวลานี้สุยโจวด�าดิ่งมุ่งมั่นอยู่กับการต่อสู้ ส�าหรับเขาไม่มีการแยกแยะ

ระหว่างประลองฝีมือกับสู้ตัดสินชี้ขาด ในเมื่อลงสนามแล้วก็ต้องท�าเต็มก�าลัง 

ปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นการให้เกียรติตนเองและให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วย

คูต่่อสูท้ีถู่กเขาจ้องรูส้กึเหมอืนตนเองถูกสตัว์ป่าดรุ้ายตวัหนึง่พันธนาการ

ไว้จนอดหนาวสะท้านไม่ได้ ไม่อาจกระตุ้นปณิธานการสู้รบใดๆ ได้อีก  

รีบกระวีกระวาดเก็บดาบ ประสานมือค�านับพร้อมกล่าวว่า "ไม่แล้ว! ไม่แล้ว! 

ใต้เท้าฝีมือเก่งกล้า ข้าน้อยยอมแพ้ขอรับ!"

องครักษ์เสื้อแพรโดยรอบพากันหัวเราะครืน คนผู้น้ีเอาชนะทุกคนใน 

กองปราบฝ่ายเหนือติดต่อกันมาสองเดือน คาดว่าเขาเองก็มั่นใจในตนเอง 

พอสมควร จึงส่งสารท้าสุยโจว ก่อนหน้าน้ีก็มีคนไม่น้อยพ่ายแพ้ต่อสุยโจว  

แต่เขาก็ยังมัน่ใจว่าตนเองต้องเป็นข้อยกเว้นแน่นอน คดิไม่ถึงว่าสดุท้ายก็ต้อง

ยอมแพ้ สะบักสะบอมไม่น้อย

เม่ืออีกฝ่ายยอมแพ้ บรรยากาศดุดันรอบตัวสุยโจวก็อ่อนลงทันที เขา 

เดินเข้าไปยื่นมือดึงผู้ใต้บัญชาลุกขึ้น ก่อนตบบ่าอีกฝ่าย "เจ้านับว่าไม่เลวแล้ว 

ใต้เท้าหยวนอยากให้พวกเราประลองกับทัพหลวงสักต้ังเพ่ือกระตุ้นขวัญ 

ก�าลังใจ ถึงตอนนั้นเกียรติของกองปราบฝ่ายเหนือของเราก็ต้องพึ่งเจ้าแล้ว!"

เดิมทีผู้ใต้บัญชาคนนั้นยังกระดากอายเล็กน้อย ครั้นได้ยินค�าพูดนั้นใจ

ก็ฮึกเหิมขึ้นมาอีกครั้ง กล่าวตอบด้วยความตื่นเต้น "ใต้เท้าวางใจ ข้าจะท�า 
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สุดความสามารถ ไม่ให้กองปราบฝ่ายเหนือเราขายหน้าอย่างแน่นอน!"

วิธีการไม้แข็งสลบัไม้อ่อนเช่นน้ีช่างท�าให้คนต้องยอมรบัอย่างช่วยไม่ได้

ถังฟั ่นยืนเอามือไพล่หลัง มองดูเหตุการณ์ด้วยรอยย้ิมกว้าง มิได้ 

รีบร้อนเข้าไปหา รอสุยโจวให้ก�าลังใจผู้ใต้บัญชา ประกาศจบการประลอง  

กลุ่มคนสลายตัวแล้ว เขาจึงเดินเข้าไปอย่างไม่รีบร้อน "ท่านผู้บังคับการ 

ช่างมีบารมี เห็นทีไม่ช้าก็เร็วคงได้ด�ารงต�าแหน่งจริงแล้ว!"

ใช่ว่าสยุโจวจะไม่สงัเกตเห็นถังฟ่ัน เพียงแต่ก่อนหน้าน้ันไม่สะดวกพูดคยุ 

ด้วย ยามน้ีผู้คนแยกย้ายกันแล้ว เห็นอีกฝ่ายที่มองมาด้วยรอยย้ิมระรื่นก็ 

นึกได้ว่าเวลานี้ตนสวมใส่อาภรณ์น้อยชิ้น ใบหน้าเย็นชาจึงสะท้อนแววขัดเขิน

วูบหนึ่งอย่างยากจะสังเกตเห็น

"เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไร ถ้าไม่มีเรื่องด่วนก็รอข้าอาบน�้าเปลี่ยนชุดก่อน"

ถังฟั่นกล่าวด้วยรอยย้ิม "ท่านไปเถิด ข้าไม่รีบ วันนี้จะเลี้ยงข้าวท่านที ่

โรงเตี๊ยมเซียนเค่อ ไปหรือไม่"

สุยโจวก�าลังจะมุ่งหน้าไปห้องเปลี่ยนชุดท่ีอยู่ด้านหลัง ได้ยินแล้วก็ 

หยุดฝีเท้า เลิกคิ้วถาม "เอาเงินมาจากที่ใด"

ยามน้ีใต้เท้าถังมิได้มีอิสระด้านการเงินแล้ว เบี้ยหวัดทุกเดือนเขา 

ใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งมีสุยโจวเป็นคนดูแล เหตุผลก็เพื่อมิให้เขาจับจ่าย

สุรุ่ยสุร่าย ครึ่งหนึ่งที่อยู่กับตนเองใช้หมดแล้ว หากต้องการใช้ส่วนท่ีสุยโจว 

ดูแลนั้นเรียกได้ว่าไม่มีทาง

ถังฟั่นหัวเราะครืน "หล่นลงมาจากฟ้า!"

เห็นเขาอมพะน�าไม่ยอมบอก สุยโจวเองก็ไม่เร่งรัด ไปอาบน�้าผลัด 

เปลี่ยนชุดแล้วจึงพบถังฟั่นที่ก�าลังจิบชาอยู่ในห้องท�างานของเขา

ถังฟั่นเห็นเขามาก็ลุกขึ้นกล่าว "ไปๆๆ ไปกินข้าวกัน!"

สุยโจวส่ายหน้า จากนั้นก็เอ่ยถาม "เจ้าได้เลื่อนต�าแหน่งหรือ"

ถังฟั่นนึกอยู่แล้วว่าอีกฝ่ายต้องเดาได้ ได้ยินแล้วก็ไม่ประหลาดใจ  

พยักหน้าทันที "ใช่!"

"ต�าแหน่งอะไร" สุยโจวถาม
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ถังฟั่นตอบ "หัวหน้ากองพลาธิการเหอหนานแห่งกรมอาญา มารดาข้า

ก็ได้รับการแต่งตั้งย้อนหลังเป็นอันเหริน* ขั้นห้า ประทานเงินหนึ่งร้อยต�าลึง** 

ต่างหาก"

สามสิง่ทีก่ล่าวมานบัว่าเป็นการแต่งตัง้ล่าช้าส�าหรบัผลงานในคดีต�าหนกั

บูรพาและคดีลักพาตัวเด็กของถังฟั่น

คิ้วเข้มของสุยโจวกระตุกก่อนจะคลายลงทันที มุมปากยกข้ึนเล็กน้อย

พลางพูด "นี่เป็นเรื่องดี ควรค่าแก่การฉลอง!"

ถังฟั ่นกล่าวด้วยรอยย้ิม "แม้ข้าจะไม่เรียกร้องว่าต้องต�าแหน่งสูง 

เบี้ยหวัดหนา แต่เม่ือท�างานส�าเร็จแล้วได้รับผลตอบแทนอย่างสมน�้าสมเน้ือ 

ก็นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดี หนนี้ท่านคงยอมให้ข้าเป็นเจ้ามือแล้วกระมัง"

สยุโจวพยักหน้าแต่กลบักล่าวว่า "มต้ิองไปกินข้าวนอกบ้านแล้ว ให้อาตง 

ซื้อวัตถุดิบมาเพิ่ม ข้าจะเข้าครัวเอง"

ถังฟั่นได้ยินก็ตาลุกวาวเป็นประกาย 

สุยโจวยืนยันได้ว่าเขาเห็นประกายแสงท่ีสะท้อนออกจากนัยน์ตา 

คู่น้ันจริงๆ ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี "เจ้าชอบอาหารท่ีข้าท�ามากกว่าของ 

โรงเตี๊ยมเซียนเค่ออีกหรือ"

ถังฟั่นหัวเราะ ท่วงท่าสง่าสุภาพหายวับไปทันตา "แน่นอน อาหารท่ี 

สุยก่วงชวนท�ามีหรือจะแพ้โรงเตี๊ยมเซียนเค่อ"

ค�าชมท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมาของเขาท�าให้สยุโจวยกยิม้สงูขึน้ทีม่มุปาก

อย่างอดไม่อยู่

เมื่อเจ้าบ้านอารมณ์ดี ลูกบ้านอีกสองคนก็พลอยได้ดีไปด้วย

ค�า่วนันัน้สยุโจวเข้าครวัอย่างหาได้ยาก เขาลงมอืท�าหมเูส้นผดัเครือ่งเทศ  

ซีโ่ครงเปรีย้วหวาน หมสูบัป้ันราดน�า้แดง อาตงเองก็ท�าเก๊ียวไส้ยอดผกักาดขาว

ที่ถังฟั่นยังจ�ามิรู้ลืม บวกกับสุราบ๊วยที่อุ่นบนเตาดินสีแดง เน่ืองจากอาตง 

* ในสมัยราชวงศ์หมิง ภรรยาของขุนนางขั้นหกจะได้รับการแต่งต้ังเป็นอันเหริน ซึ่งบางคร้ังจักรพรรดิอาจม ี
การแต่งตั้งเป็นพิเศษเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจกับขุนนางที่มีความดีความชอบ
** ต�าลงึ เป็นหน่วยมาตราชัง่และหน่วยเงินของจนีสมยัโบราณ โดย 16 ต�าลงึเท่ากับ 1 ชัง่ และ 1 ต�าลงึเท่ากับ 
1,000 เหวิน (อีแปะ – หน่วยเงินส�าริด) หรือ 10 เฉียน (หน่วยเงินขาว)
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อายุยังน้อย สรุาทีไ่ด้รบัอนุญาตให้ดืม่ได้ก็มเีพียงสรุารสหวานอมเปรีย้วชนดินี้

เท่านั้น

ก่อนกินข้าวอาตงรินสุราให้ถังฟั่นกับสุยโจวจนเต็มจอก จากน้ันยก 

จอกสุราของตนขึ้นกล่าวกับพวกเขาว่า "ขอแสดงความยินดีกับพ่ีใหญ่ที่ได ้

เลื่อนต�าแหน่ง ยินดีกับพี่ใหญ่สุยที่ได้เลื่อนต�าแหน่ง!"

ท้ังสองดื่มจนหมดด้วยรอยย้ิม แล้วถังฟั่นจึงกล่าว "อันที่จริงการสอบ

ประเมินขุนนางที่รับราชการในเมืองหลวงยังไม่ครบรอบสามปี ตามหลักแล้ว

ยังไม่ถึงเวลาที่ข้าจะได้เลื่อนต�าแหน่ง เพียงแต่หัวหน้าโจวแห่งกองพลาธิการ

เหอหนานล้มป่วยเสียชีวิตกะทันหัน ต�าแหน่งน้ันจึงว่างพอดี จึงให้ข้าไป 

รับต�าแหน่งก่อน"

สุยโจวพยักหน้า "ในแวดวงขุนนางจ�านวนคนมีล้นกว่าต�าแหน่งเสมอ  

แม้หน่วยงานที่เจ้าอยู่ไม่นับว่าเป็นต�าแหน่งมากผลประโยชน์ แต่อุตส่าห ์

มีต�าแหน่งออกมาทั้งที ย่อมต้องมีคนมากมายแย่งชิงกัน ไม่แน่ว่าเจ้าอาจไป

แย่งต�าแหน่งงานของใครเข้าก็ได้ คงมีคนริษยาไม่น้อย ตอนท่ีเข้าไปก็ระวัง 

ไว้หน่อยดีกว่า"

อันที่จริงไม่ต้องให้สุยโจวก�าชับ ดูผิวเผินถังฟั่นอาจเป็นคนเรื่อยเฉื่อย  

แต่ความจรงิแล้วคดิการรอบคอบเอาตวัรอดเป็น ทว่าความหวังดขีองสหายเขา

ย่อมรับด้วยใจ พร้อมทั้งรับปากอย่างหนักแน่น

อาตงถามด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็ "พ่ีใหญ่ แล้วตอนน้ีท่านเป็นขุนนาง

ขั้นใดหรือ"

"ก่อนหน้าน้ีเป็นขนุนางขัน้หก ตอนน้ีเป็นขัน้ห้าเตม็ขัน้ ถือว่าเลือ่นขึน้มา

หนึ่งขั้นครึ่ง" สุยโจวตอบ

อาตงกล่าวด้วยสหีน้าระรืน่ "อกีไม่ก่ีปีพ่ีใหญ่ก็อาจได้เป็นขนุนางขัน้หน่ึง

แล้วกระมัง"

ถังฟั่นไม่สบอารมณ์ "เจ้าเห็นจักรพรรดิเป็นพ่อข้า สภาขุนนางต้าหมิง

เป็นกิจการของบ้านข้าหรือไร!"

อาตงยกมอืปิดปากหวัเราะ "ท่านอยากให้จกัรพรรดเิป็นบดิาท่าน จกัรพรรด ิ
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คงไม่เอาด้วยหรอก!"

ถังฟั่นคิดในใจ ถ้าข้ามีบิดาเช่นนี้ จะน่าเวทนาเพียงใด! จึงท�าท่ายกมือ

จะตนีาง แต่หลงัจากถูกจบัตวัไปคราวก่อนอาตงก็ย่ิงตัง้ใจฝึกวรยุทธ์กับสยุโจว 

ถังฟั่นหรือจะตีนางได้ ท�าได้เพียงถลึงตาขู่เท่านั้น

โลกเรานี้แต่ละคนมีเรื่องที่ตนถนัดแตกต่างกันไป

อย่างอาตงทีเ่ล่าเรยีนต�าราไม่เก่ง ทว่าพรสวรรค์ด้านวรยุทธ์กลบัไม่มใีคร

เทียบได้ ส่วนถังฟั่นนั้นเก่งกาจเล่าเรียนและเป็นขุนนาง ทว่าส�าหรับการฝึก 

วรยุทธ์นั้นไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ไร้ผล หลังจากประสบเคราะห์กรรม 

จากพรรคหนานเฉิงเช่นเดียวกัน เขาเองก็อยากฝึกเอาไว้ป้องกันตัวสักนิด 

ปรากฏว่าหลังจากยืนท่านั่งม้ากับอาตงครึ่งชั่วยาม อาตงน้อยแม้จะเหงื่อไหล

ไคลย้อย กลับยังกัดฟันยืนน่ิงอยู่กับท่ี ส่วนใต้เท้าถังน้ันโงนเงนโซเซ ยอมแพ้

ล้มเลิกในสภาพน�้าลายฟูมปาก

เขาตัดสินใจแน่วแน่ว่าหากต้องฝึกวรยุทธ์ป้องกันตัว สู้ท�าเรื่องอันตราย

ให้น้อยลงดีกว่า

หลังรับหนังสือค�าสั่งจากกรมปกครองแล้วก็สามารถไปรายงานตัวท่ี

หน่วยงานใหม่ได้ แต่ก่อนหน้าน้ันถังฟ่ันยังต้องไปเย่ียมเยียนอดตีผูบ้งัคับบญัชา 

ที่เป็นศิษย์พี่ด้วย เพื่อขอบคุณการดูแลอุ้มชูตลอดสองปีที่ผ่านมาของเขา

เม่ือพันปินรู้ข่าวท่ีถังฟั่นก�าลังจะได้เลื่อนต�าแหน่งไปที่กรมอาญาก็ดีใจ

ระคนใจหาย

ดีใจที่เขากับถังฟั่นต่างเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์ เมื่อมีสายสัมพันธ์นี้ต่อไป

ก็สามารถดูแลซึ่งกันและกันในแวดวงขุนนางได้ ศิษย์น้องอนาคตไกล เรื่องนี้

มิได้มีผลเสียกับเขา

ส่วนท่ีใจหายคือปีนี้ถังฟั่นอายุยี่สิบห้าก็เป็นขุนนางขั้นห้าเต็มขั้นแล้ว  

แม้ออกจากส�านักราชบัณฑิตจะรับต�าแหน่งท่ีศาลซุ่นเทียน ทว่ายามน้ีก็ได ้

ย้อนกลับไปที่หกกรม ตรงกับเส้นทางการเลื่อนขั้นของเสนาบดีในสภาขุนนาง 

มีผลงานตั้งแต่อายุน้อย อนาคตรุ่งเรือง
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ย้อนกลับมาดูตนเอง แม้ตอนนั้นจะสอบติดจิ้นซื่อ ทว่าเนื่องจากรายชื่อ

มิได้อยู่แถวหน้า มิอาจได้รับการคัดเลือกให้เป็นบัณฑิตฝึกงานในส�านัก 

ราชบณัฑิต คณุสมบตัจึิงน้อยกว่าถงัฟ่ันข้ันหนึง่ บดัน้ีอายุสีส่บิแล้ว เป็นผูว่้าการ

ศาลซุ่นเทียน ในสายตาของคนนอกคล้ายจะดีเย่ียม แต่ความจริงเขารู้ดีว่า 

หากอยากเลือ่นขัน้ขึ้นไปอีกนั้นยากเย็นแสนเข็ญแล้ว เพราะเขาไม่มีท้ังที่พ่ึง 

ในราชส�านัก อีกทั้งตนเองก็ไม่ได้มีความเก่งกล้าและคุณสมบัติที่ดีเลิศ

มองถังฟั ่นแล้วพันปินพลันเกิดความรู ้สึกซึมเศร้าอย่างท่ีภาษิตว่า  

'คลื่นลูกใหม่ไล่หลังคลื่นลูกเก่า คลื่นลูกเก่าซัดสาดหายไปกับฝั่ง'

ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่อาจต้อนรับถังฟั่นด้วยสีหน้าหมดอาลัยตายอยาก 

อีกฝ่ายมิได้ติดค้างเขา ฉะนั้นเขายังคงท�าตัวให้สดชื่น ด้วยสถานะศิษย์พ่ี 

จงึแสดงความยนิดกัีบถังฟ่ันก่อน จากนัน้ก็ก�าชบัอกีฝ่ายให้รอบคอบส�ารวมตน

ด้วยความเป็นห่วง อย่าล�าพอง ศัตรูตัวฉกาจในแวดวงขุนนางมักมิใช่ผู้อื่น  

แต่เป็นตนเองเสมอ

สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นค�าช้ีแนะจากประสบการณ์ ถังฟั่นย่อมน้อมรับด้วย 

ใจจริง สนทนากันแล้วยังอยู่กินข้าวที่จวนของพันปิน อย่างไรเสียศิษย์พ่ี 

ศิษย์น้องสองคนก็ยังอยู่ในเมืองหลวง พบเห็นเจอหน้าได้บ่อยครั้ง ไม่จ�าเป็น

ต้องท�าเสมือนจากลาชั่วชีวิต

กว่าถังฟั่นจะสะสางมอบหมายภารกิจในศาลซุ่นเทียนเรียบร้อยแล้วไป

รายงานตัวที่กรมอาญาก็เข้าสู่เดือนห้า เป็นช่วงต้นฤดูร้อนแล้ว

ปีนั้นเป็นรัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบห้า

เพิ่งเข้ากรมอาญาได้ไม่กี่วันถังฟั่นก็พบว่าเขาถูกกีดกันอย่างน่าพิศวง

ตามหลกัแล้วเมือ่จ�าแนกตามสถานะของแต่ละหน่วยงาน ล�าดบัหกกรม 

แห่งต้าหมิงคือกรมปกครอง กรมอากร กรมพิธีการ กรมทหาร กรมอาญา  

และกรมโยธา

กรมปกครองควบคุมการสอบเลื่อนข้ันของขุนนางท้ังหมดไว้ในมือ  

ระดับความส�าคัญจึงมิต้องบรรยายแล้ว
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กรมอากรนั้นดูแลเรื่องการเงิน

อันท่ีจริงสถานะของกรมพิธีการและกรมทหารมิได้ต�่า เนื่องจาก

โบราณกาลได้กล่าวไว้ อันเรื่องส�าคัญของบ้านเมืองคือการบวงสรวงและ 

ชนเผ่า บวงสรวงก็คือพิธีสักการะ เซ่นไหว้และการพยากรณ์ต่างๆ ภายหลัง 

เกิดหกกรมขึ้น หน้าที่นี้จึงตกเป็นของกรมพิธีการ ส่วนชนเผ่าก็คือสงครามกับ

ชนเผ่านอกด่าน

กล่าวได้ว่ากรมพิธีการสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ส่วนกรมทหารนั้นบ้านเมือง

ย่อมขาดไม่ได้ ส�าคัญยิ่งยวด

ด้วยเหตุนี้อันดับท้ายจึงเป็นกรมโยธากับกรมอาญา

แต่อย่าเข้าใจว่าสถานะต�่ากว่าแล้วผลประโยชน์จะน้อยตามไปด้วย

หากจัดล�าดับตามผลประโยชน์มากน้อย ล�าดับของหกกรมควรต้อง 

เรียงใหม่อีกครั้งเป็นกรมปกครอง กรมอากร กรมโยธา กรมทหาร กรมพิธีการ 

และกรมอาญา

นั่นก็เข้าใจได้ไม่ยาก ในเมื่อกรมปกครองดูแลเรื่องการเล่ือนข้ันเลื่อน

ต�าแหน่งของเหล่าขุนนาง เพ่ือให้ได้ต�าแหน่งท่ีดีทุกคนจึงต้องเล่ียงมิให้ม ี

มลทินจากการตรวจสอบ ย่อมต้องก�านัลด้วยเงินทองและส่ิงของ ซึ่งในน้ัน 

ก็มีกองพิจารณาขุนนางเป็นหน่วยงานท่ีกุมการประเมินผลขุนนางพลเรือนท่ี 

มีผลประโยชน์มากที่สุด

แม้สถานะของกรมโยธาจะไม่สูง แต่เป็นเพราะปัญหาความหัวโบราณ

ของคน มิใช่เพราะผลประโยชน์เบาบาง ที่ใดมีการซ่อมแซมต�าหนัก ที่ใด 

มีการสร้างคันกั้นน�้า เรื่องเหล่านี้ล้วนต้องใช้เงิน เมื่อมีส่วนท่ีต้องใช้เงิน 

ก็สามารถหาช่องโหว่ฉกฉวยผลประโยชน์ไว้ได้

การรบัราชการเป็นขุนนางในราชส�านักต้าหมงินัน้อตัคดัขดัสนเหลอืแสน 

มิใช่ทุกคนที่จะยอมล�าบากล�าบนเขียนบทประพันธ์หารายได้เสริมเหมือน 

อย่างถังฟั่น

อย่าเห็นว่ากรมอากรดูแลการเงิน ทว่าผลประโยชน์ในมือมิได้มากมาย

ดังที่คิด แม้จะลดภาษีลงหลายครั้ง แต่กลับเก็บภาษีไม่ได้เสียที มีคหบดีท่ี 
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หลบเลีย่งการจ่ายภาษมีากขึน้เรือ่ยๆ ภาษกีารค้าไม่เคยเปลีย่นแปลงนบัตัง้แต่

สถาปนาต้าหมิง น้อยเสียจนไร้เหตุผล แทบเสมือนส่ิงสมมติ บางส่วนถึงข้ัน

มิได้เก็บภาษีด้วยซ�้า

ด้วยเหตุนี้กรมอากรแห่งต้าหมิงจึงกลายเป็นกรมอากรท่ีฝืดเคืองท่ีสุด 

ในประวัติศาสตร์ จักรพรรดิเห็นใจราษฎร ปรับภาษีให้น้อยลงเพียงใดราษฎร

ก็ยังคงทุกข์ยาก หลายคนไม่พอใจกับการถูกขูดรีด บทผู้ร้ายจึงตกเป็นของ

ทางการ ท้ายที่สุดเงินก็มิได้ตกอยู่กับทางการ

เท่าทีถั่งฟ่ันคาดคะเนเป็นการส่วนตวั ภาษทีัง้หมดทีเ่ก็บเข้าท้องพระคลงั

เมือ่ปีทีแ่ล้วมปีระมาณสีล้่านต�าลงึ น่ียังนบัว่าเก็บได้มากแล้ว เน่ืองจากปีก่อนๆ 

เกิดภัยธรรมชาติจึงเก็บได้เพียงสองล้านต�าลึงเท่านั้น

ทว่าเงินจ�านวนนี้ยังต้องจัดสรรไปตามหน่วยงานต่างๆ ไม่ใช่กรมอากร

จะฮุบไว้แต่ฝ่ายเดียวได้ เดี๋ยวกรมทหารเรียกร้องจะรบทัพจับศึก กรมพิธีการ

อ้างว่าการสอบเคอจว่ีต้องใช้เงิน พิธีบวงสรวงสวรรค์ก็ต้องใช้เงิน กรมโยธา 

โอดครวญบ้างว่าคันกั้นน�้าของที่ใดพังเสียหายไม่มีงบประมาณซ่อมแซม...

แบ่งปันจัดสรรกันไปมา เงินที่ตกถึงมือกรมอากรก็เหลือไม่มากแล้ว  

ไม่แปลกที่เบี้ยหวัดของเหล่าขุนนางในราชส�านักจะไม่เคยเพ่ิมข้ึนเลย ต่อให้

จกัรพรรดมิเีจตนาปรบัเบีย้หวัดข้ึนหากก็ไม่มงีบประมาณจ�านวนน้ัน เพือ่ปากท้อง  

เพ่ือความสุขสบาย ขุนนางใจซ่ือมือสะอาดจึงย่ิงอยู่ย่ิงน้อย ขุนนางละโมบ

ฉ้อฉลย่ิงอยู่ย่ิงมาก เมื่อเบื้องบนไม่สนใจหน้าที่ เบื้องล่างก็เอาเย่ียงอย่าง  

บ้านเมืองในรัชสมัยเฉิงฮว่าจึงวุ่นวายไร้ระเบียบ

แต่ยามน้ีเร่ืองเหล่านี้ยังไม่เก่ียวกับถังฟั่น หากเป็นเรื่องท่ีเหล่าเสนาบดี

ในสภาขุนนางควรใส่ใจ ต่อให้ถังฟั่นอยากแก้ไขก็ไม่มีใครฟังเขา

เอาเป็นว่าไม่ว่าจะวัดจากสถานะหรอืจากผลประโยชน์ กรมอาญาก็ล้วน

อยู่อันดับรั้งท้าย

เพราะแม้กรมอาญาจะดแูลคดทีัง้หมดของบ้านเมอืง แต่โดยท่ัวไปคดีที่

กรมอาญาต้องพิจารณาเองมักเป็นคดีใหญ่ส�าคัญท่ียากพิพากษา ปกติคดี

ลักษณะน้ีไม่มีใครกล้าติดสินบน ต่อให้ติดสินบนก็ไร้ประโยชน์ หน�าซ�้า 
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กรมอาญามไิด้มอี�านาจพิพากษาคดแีต่เพียงผูเ้ดยีว บางครัง้ยงัต้องตดัสนิร่วมกับ 

ส�านักศาลยุติธรรมและส�านักตรวจการนครหลวง จึงพัวพันติดข้อจ�ากัดกับ 

อีกสองหน่วยงานด้วย

ในฐานะผู้ร่วมชะตากรรม แม้กรมพิธีการเองก็เป็นหน่วยงานเงียบเหงา

ที่ผลประโยชน์น้อย ชั่วดีอย่างไรพวกเขาก็ยังกุมการสอบเคอจว่ี น่ันเป็นเรื่อง 

ย่ิงใหญ่ส�าหรับบัณฑิตในใต้หล้า อีกท้ังเสนาบดีกรมพิธีการจะดูแลส�านัก 

ราชบณัฑิตด้วย ย่อมมฐีานะไม่ธรรมดา แตกต่างจากหน่วยงานทีท่ัง้โหดเห้ียม

และสถานะรั้งท้ายอย่างกรมอาญา

และในเวลานี้หน่วยงานที่ถังฟั่นต้องไปก็คือหน่วยงานนี้

กรมอาญาส�าคัญหรือไม่ แน่นอนว่าส�าคัญ หากไม่มีกรมอาญา  

คดีอุกฉกรรจ์และคดีใหญ่ๆ มากมายก็ไม่อาจไต่สวนพิจารณาได้ บรรดา 

นักโทษประหารจากท้องที่ต่างๆ ที่ถูกส่งตัวมาเมืองหลวงล้วนรอให้กรมอาญา

พิพากษา แต่ไม่ว่าจะส�าคัญอย่างไรก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่า 

กรมอาญาไร้ผลประโยชน์ให้ตักตวงได้

เช่นเดียวกับอีกห้ากรม กรมอาญามีเสนาบดีหน่ึงคน รองเสนาบด ี

สองคน

เบือ้งล่างแบ่งย่อยเป็นกองพลาธิการประจ�าแต่ละมณฑลตามเขตบรหิาร

ทั่วแผ่นดิน รับผิดชอบตรวจสอบและพิพากษาคดีท่ีแต่ละมณฑลส่งมา 

นอกจากนีย้งัมีกองราชทณัฑ์หรือที่เรียกขานกนัว่าคกุหลวง รวมถงึผูใ้ต้บัญชา

ของหวัหน้าแต่ละคน อย่างเจ้าหน้าที ่เสมยีน และยามรกัษาการณ์ประจ�ากอง

ที่ไม่มีขั้นยศ

ถังฟั่นเป็นหัวหน้ากองพลาธิการเหอหนานขั้นห้าเต็มขั้น ซึ่งก็คืออยู่ใน

ต�าแหน่งสงูสดุของกองพลาธิการเหอหนาน ผูบ้งัคบับญัชาของเขาคอืเสนาบดี 

และเขารับผิดชอบบริหารกองพลาธิการเหอหนาน

วันรับต�าแหน่ง ถังฟั่นไปค�านับทักทายเสนาบดีและรองเสนาบดีทั้งสอง

ตามล�าดับ

เสนาบดกีรมอาญาคนปัจจบุนันามว่าจางอิง๋ อยู่ใกล้ชดิกับราชเลขาธิการ 
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วั่นอันและเป็นกลุ่มที่เอนเอียงพึ่งพาวั่นกุ้ยเฟย ไม่ถึงกับโฉดชั่ว แต่ก็มิใช่คนดี

มีคุณธรรมอันใด อย่างไรเสียทุกคนก็ท�าเพ่ือปากท้อง ด�าเนินชีวิตไปวันๆ  

ซึ่งคนคนนี้ก็เป็นหนึ่งใน 'สามเสนาเสือกระดาษ หกเจ้ากรมหุ่นดินปั้น' ที่ผู้คน

ในบ้านเมืองต่างเรียกขาน

ทว่าวันนี้เสนาบดีจางมีธุระไม่อยู่ ถังฟั่นไปเสียเท่ียว จ�าต้องไปทักทาย

ฝากตัวกับรองเสนาบดีอีกสองคนก่อน

ท่าทีท่ีรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายกรมอาญาเหลียงเหวินหวามีต่อถังฟั ่น 

ค่อนข้างประหลาด เมือ่ถังฟ่ันแนะน�าตวัและคารวะ เขาเพียงหรีต่าลง เอ่ยถาม

อย่างเนิบช้า "ได้ยินว่าก่อนหน้านี้เจ้ารับต�าแหน่งอยู่ที่ศาลซุ่นเทียนหรือ"

ถังฟั่นตอบว่าใช่

รองเสนาบดเีหลยีงจงึกล่าว "แม้ศาลซุน่เทยีนจะรบัผดิชอบดแูลความสงบ 

ของเมืองหลวง แต่อย่างไรก็เป็นขุนนางท้องถ่ิน เทียบกับกรมอาญามิได้ เจ้า

มาทีก่รมอาญาแล้วก็ปรบัตวัให้ด ีอย่าเอานิสยัใจคอคบัแคบจากศาลซุน่เทียน

มาใช้ที่นี่ อย่างไรหกกรมก็คือหกกรม ศาลซุ่นเทียนมิอาจเทียมได้!"

ถังฟ่ันนกึแปลกใจ ไม่เข้าใจว่าท่าทพิีลกึพิลัน่ของอกีฝ่ายเกิดจากเหตใุด 

ตามหลกัแล้วท้ังสองไม่เคยพบกันมาก่อน ย่ิงมต้ิองพูดถึงเรือ่งบญุคณุความแค้น 

อะไร ปรากฏว่าเหลียงเหวินหวาเจอหน้ากันก็ตัดไม้ข่มนามทันที ราวกับถังฟั่น

ติดหนี้เขาก้อนใหญ่อย่างไรอย่างนั้น

แม้จะคิดเช่นนั้น แต่ต่อหน้าก็ยังนอบน้อม "ข้าจะจดจ�าค�าชี้แนะของ

ใต้เท้าไว้ขอรับ"

รองเสนาบดีเหลียงกล่าวค�าต�าหนิมากมาย แต่เห็นถังฟั่นยังคงยืนน่ิง

เหมือนตอไม้ ไม่ว่าตนจะพูดอะไรถังฟั่นก็สุภาพนบนอบ ในใจก็รู้สึกเบื่อจึง

โบกมือให้เขาออกไป

ถังฟั่นจึงไปที่ห้องท�างานของรองเสนาบดีฝ่ายขวา

รองเสนาบดีฝ่ายขวากรมอาญาเผิงอี้ชุนเพ่ิงอายุครบหกสิบห้าเมื่อ 

เดือนท่ีแล้ว สุขภาพไม่ดีนัก อายุอยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้ว สถานการณ์ 

ของเขาโอกาสท่ีจะได้เลื่อนข้ันมีไม่มาก ดังนั้นจึงมิได้แข่งขันชิงดีชิงเด่นกับ 
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คนอื่นๆ ในกรม เขาเห็นถังฟั่นแล้วก็พูดคุยสัพเพเหระ ให้ก�าลังใจ แม้จะ 

มิได้กล่าวประเด็นส�าคัญอะไร มีแต่เร่ืองหาสาระมิได้ แต่ชั่วดีอย่างไรก็แสดง

ท่าทีเป็นมิตร ไม่ขัดต่อชื่อเสียงบุรุษผู้มีไมตรีของเขา

ถังฟั่นเห็นเขาพูดด้วยง่ายจึงถือโอกาสขอค�าชี้แนะ "ใต้เท้าเผิง ข้าน้อย

กับใต้เท้าเหลียงไม่เคยรู้จักมักจี่กันมาก่อน ย่ิงมิต้องกล่าวถึงเรื่องผิดใจกัน  

แต่เมื่อครู่ตอนท่ีข้าไปเข้าพบ วาจาของเขาแสนจะเย็นชา ไม่ทราบว่าใต้เท้า 

เหลียงมีเรื่องให้หงุดหงิดหัวเสียอะไร หรือข้าจะเผลอล่วงเกินเขาเข้าโดย 

มิได้ตั้งใจ"

รองเสนาบดีเผิงหัวเราะในล�าคอ "คิดว่าระยะน้ีรองเสนาบดีเหลียง

อารมณ์ไม่ค่อยดี เจ้าไม่ต้องกังวล อีกไม่กี่วันก็ไม่เป็นไรแล้ว"

ในแวดวงขนุนางมกัไม่อาจพูดจาบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมาได้ เวลาน้ี 

จึงต้องให้อีกฝ่ายไปขบคิดเอง ถังฟั่นฉลาดหลักแหลมจึงเข้าใจนัยที่แฝงอยู่ใน

ถ้อยค�านีไ้ด้ทนัท ี"ดทู่าทางท่ีรองเสนาบดอีารมณ์ไม่ดเีหมอืนจะเก่ียวกับข้าน้อย"

รองเสนาบดีเผิงครุ่นคิด ท้ายที่สุดก็กล่าวกับเขา "รองเสนาบดีเหลียง 

มีศิษย์อยู่คนหนึ่ง ด�ารงต�าแหน่งรองหัวหน้าในกองพลาธิการของกรมอาญา 

คราวน้ีกองพลาธิการเหอหนานมีต�าแหน่งว่าง เดิมทีเขาตั้งใจให้ลูกศิษย์ของ

ตนเอง..."

ถังฟ่ันเข้าใจแล้ว ทีแ่ท้เขาก็เป็นคนทีโ่ผล่มาชบุมอืเปิบกลางทาง ฉกฉวย

ต�าแหน่งที่คนอื่นหมายตาไว้ คนอื่นย่อมเห็นเขาขัดหูขัดตา

เมื่อรับทราบความจริง ถังฟั่นก็จนใจ

ต�าแหน่งขนุนางมเีพียงเท่าน้ี คนท่ีอยากเลือ่นข้ันกลบัมล้ีนหลาม หน่ึงคน 

ต่อหนึ่งต�าแหน่ง เมื่อเขาทับที่คนอื่น คนอื่นก็ได้แต่อิจฉาตาร้อนและย่อมเห็น

เขาเป็นหนามยอกอก นอกเสียจากจะยอมสละต�าแหน่งให้ ปัญหาคือใครเล่า

จะยอม!

รองเสนาบดีเผิงเห็นเขามีสีหน้าอ่อนใจก็กล่าวด้วยรอยยิ้ม "เมื่อมาแล้ว

ก็ต้องท�าใจ ตั้งใจท�าหน้าที่ให้ดีก็พอ"

ส�าหรับผู้อาวุโสที่อ่อนโยนผู้นี้ถังฟั่นก็ยิ่งให้ความเคารพ ได้ยินแล้ว 
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จึงรีบขานรับค�าชี้แนะ

พบรองเสนาบดทีัง้สองคนแล้วเขาก็กลบัไปยังทีต่ัง้กองพลาธิการอกีครัง้ 

กองพลาธิการกรมอาญาแบ่งสัดส่วนตามสิบสามมณฑลของต้าหมิง เท่ากับ 

มีกองพลาธิการท้ังหมดสิบสามกอง ถังฟั่นที่เข้ามารับต�าแหน่งทีหลังจึงต้อง

เป็นฝ่ายไปทักทายสหายร่วมงานรุ่นพี่แต่ละคน

กับสหายร่วมงานอายุน้อยเช่นถังฟั่น คนส่วนใหญ่ต่างมีท่าทีราบเรียบ 

ซ�้ายังดูห่างเหินเกรงใจ จนถังฟั่นรู้สึกเบื่อหน่ายจืดชืด

แต่ภายหลังได้รู้ต้นสายปลายเหตุจากเผิงอี้ชุน เขาเองก็พอเข้าใจท่าที

ของคนอื่นแล้ว

เน่ืองจากในราชส�านักมีข่าวลือว่าอีกไม่นานจางอิ๋งก็จะได้เข้าไปอยู ่

ในสภาขุนนาง ถึงเวลาย่อมต้องออกจากต�าแหน่งเสนาบดีกรม รองเสนาบดี

สองคน...รองเสนาบดีเผิงสูงวัยสุขภาพไม่ดี ตามหลักแล้วรองเสนาบดีเหลียง

ผู้ไม่ชอบหน้าถังฟั่น เก้าในสิบส่วนย่อมเป็นตัวเลือกเสนาบดีกรมอาญาคน 

ต่อไป

อยู่ในแวดวงขุนนาง ใครบ้างที่ไม่แล่นเรือตามทิศทางลม

ถังฟั ่นมาถึงก็ยึดต�าแหน่งของลูกศิษย์ของว่าท่ีเสนาบดีคนต่อไป  

ท�าเอารองเสนาบดีเหลียงขุ่นเคืองใจอย่างมาก บวกกับถังฟั่นไม่มีท่ีพ่ึงใน 

กรมอาญาเลย ระหว่างตีตัวออกห่างจากหัวหน้าท่ีเป็นขุนนางข้ันห้าคนหน่ึง 

กับผิดใจกับรองเสนาบดีขั้นสามคนหนึ่ง ทุกคนจะเลือกอย่างไร...

ไม่ต้องคิดเลยเสียด้วยซ�้า!

เวลาน้ีใครสนิทสนมกับถังฟั่นเท่ากับไม่เห็นรองเสนาบดีเหลียงอยู่ใน

สายตามิใช่หรือ

ด้วยเหตุนี้เมื่อถังฟั่นไปทักทายกองพลาธิการอีกสิบสองมณฑลก็ล้วน 

ถูกปฏิบัติด้วยท่าทีที่ไม่ต่างกัน

แน่นอนว่าทุกคนมิได้แสดงท่าทีเป็นปรปักษ์โจ่งแจ้ง แต่ก็ไม่ได้

กระตือรือร้น ล้วนเกรงใจกันตามมารยาท ทักทายถามไถ่ตามพิธีรีตอง ท�าให้

รู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก ทว่าก็จับผิดอะไรไม่ได้
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เว้นเพียงคนเดียวคือหัวหน้ากองพลาธิการเจียงซีลู่ถงกวง รุ่นพ่ีคนน้ี 

เป็นคนมีน�้าใจเช่นเดียวกับรองเสนาบดีเผิง เห็นถังฟั่นคล้ายมึนงงสับสนไม่รู ้

ตื้นลึกหนาบางจึงพูดกับอีกฝ่ายเป็นนัย ท้ังยังบอกใบ้อย่างอ้อมค้อมว่า 

รองเสนาบดเีหลยีงมใิช่คนใจกว้าง แนะน�าให้ถังฟ่ันหาโอกาสไปขออภัยอกีฝ่าย 

อีกฝ่ายจะได้ไม่ผูกใจเจ็บแล้วคอยหาเรื่องกลั่นแกล้งถังฟั่นในอนาคต

ถังฟั่นขอบคุณความหวังดีของลู่ถงกวง แต่กลับแสร้งไม่เข้าใจข้อเสนอ

ที่ว่า เพราะส�าหรับถังฟั่นแล้วเขามิได้ท�าผิดอะไร อีกท้ังไม่ได้เป็นคนเรียกร้อง 

ขอต�าแหน่งน้ี กรมปกครองจัดสรรให้เขาเอง รองเสนาบดีเหลียงไม่กล้าไป 

คดิบญัชกัีบคนของกรมปกครองจงึระบายโทสะกับเขา นบัว่าประหลาดโดยแท้ 

รบัราชการเป็นขนุนางต้องประนปีระนอมเสมอ แต่ก็อย่าถอยอย่างไม่มขีอบเขต 

เช่นนั้นรังแต่จะถูกคนอื่นรังแกจนตาย

อีกอย่างในเมื่อเหลียงเหวินหวาใจคอคับแคบ เช่นนั้นต่อให้ตนไปยก 

น�้าชาขออภัย รับความผิดไว้กับตัว อีกฝ่ายก็จะยังผูกใจเจ็บอยู่ดี

ลู่ถงกวงเห็นถังฟั่นไม่ฟังค�าเตือนของตนก็ได้แต่ทอดถอนใจ ลอบคิดว่า

คนหนุม่อายุน้อยเย่อหย่ิงทะนงตนเกินไป วนัหน่ึงเมือ่ประสบบทเรยีนครัง้ใหญ่

ก็จะมองเหน็สจัธรรมเอง จงึไม่ได้เกลีย้กล่อมอะไรอกี เพียงบอกกล่าวรายละเอยีด 

ของกองพลาธิการแต่ละแห่งกับถังฟั่นด้วยเจตนาหวังผูกไมตรี ชี้แนะถังฟั่น

อย่างมีน�้าใจว่า "เจ้าเพ่ิงมากองพลาธิการ ไม่รู้จักมักคุ้นกับบรรดาผู้ใต้บัญชา 

โดยเฉพาะพวกเจ้าหน้าท่ีและยามรักษาการณ์ท่ีไม่มีต�าแหน่งข้ันยศเหล่าน้ัน 

แม้ต�าแหน่งจะต�า่ต้อย แต่คนเหล่านีเ้จ้าเล่ห์กลับกลอก ไม่รบัผิดชอบมากท่ีสดุ 

หากเจ้าอยากบัญชาพวกเขาก็เลี้ยงข้าวพวกเขาก่อน ผูกสัมพันธ์กันไว้จะได้ 

ถือโอกาสท�าความเข้าใจกับสถานการณ์ด้วย เผื่อมีอะไรแล้วถูกปิดหูปิดตา"

ถังฟั่นขอบคุณค�าแนะน�าของเขาก่อนหย่ังเชิงถาม "ก่อนมากรมอาญา

ข้าก็เคยได้ยินว่ากองพลาธิการจะมีการกินข้าวร่วมกัน ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ 

เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่...ไม่กลัวพ่ีลู ่จะขบขัน แม้บิดามารดาข้าจะ 

จากไปเร็ว แต่ค่าใช้จ่ายของคนคนเดียวก็ไม่น้อย หากมีธรรมเนียมน้ีข้าก็ 

จะได้ไปหยิบยืมเงินล่วงหน้า ถึงเวลาจะได้มีเงินเป็นเจ้าภาพ"
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ลู่ถงกวงพยักหน้า "มีธรรมเนียมนี้จริง แต่เจ้าก็มิต้องกังวลไปหรอก  

ทีท่ีพ่วกเราไปมใิช่ร้านใหญ่โตอย่างโรงเตีย๊มเซยีนเค่อ เป็นแค่ร้านเลก็ๆ ธรรมดา

เท่านั้น หน�าซ�้าค่าใช้จ่ายก็มิใช่เบี้ยหวัดของทุกคน"

ถังฟั่นประหลาดใจ "แล้วเงินมาจากที่ใด"

ทั้งสองยังไม่นับว่าสนิทกัน ลู ่ถงกวงอยากพูดทว่าน�้าท่วมปาก แต่ 

ท้ายที่สุดก็ยอมบอกความจริงกับเขา

กรมอาญาต่างจากท่ีถังฟ่ันคิด แม้จะเป็นหน่วยงานเงยีบเหงาแต่ก็ใช่ว่า

จะไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ให้ตักตวง อย่างบางคดีใหญ่ๆ ขอเพียงไม่ใช่คดี 

ทีเ่ก่ียวข้องกับการก่อกบฏ โดยทัว่ไปเมือ่มาถึงกรมอาญา กรมอาญาก็สามารถ

จัดการเองได้ ในขั้นตอนนี้นับว่ามีช่องให้เจรจาต่อรองแล้ว

อย่างเช่นการตัดสินโทษเนรเทศ สามร้อยลี้กับสามพันลี้ย่อมต่างกัน  

การตัดสินโทษโบย โบยสิบครั้งกับโบยร้อยครั้งก็ต่างกัน โทษหนักหรือเบา 

ล้วนมีกรมอาญาพิพากษาเป็นที่สิ้นสุด ข้อหามากมายในกฎหมายต้าหมิง 

มบีทบญัญัตไิม่ชดัเจน หากมกีารขอไกล่เกลีย่ผ่อนผนั จะตดัสนิโทษเบาหน่อย

ก็ไม่เป็นไร

แต่ก็ต้องพิจารณาตามพื้นที่ อย่างมณฑลเจ้อเจียง หูกว่าง และเจียงซี 

มณฑลเหล่าน้ีค่อนข้างร�่ารวย มีเศรษฐีมากจึงได้รับเงินท่ีใช้ผ่อนผันโทษมาก

ตามไปด้วย หากเป็นมณฑลเหอหนานท่ีถังฟั่นดูแล กุ้ยโจว หรืออว๋ินหนาน  

ผลประโยชน์นับว่าน้อยกว่ามาก

เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีรู้โดยทั่วกัน ดังน้ันการที่กอง

พลาธิการประจ�าแต่ละมณฑลผลัดกันเลี้ยงข้าว โดยเฉพาะเมื่อกองพลาธิการ

ที่มั่งคั่งกว่าแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นเจ้าภาพก็เพ่ือมิให้กองพลาธิการอื่นๆ 

ริษยาจนร้องเรียนเปิดโปงพวกตน ถึงเวลาพินาศกันทั้งสองฝ่าย ไม่เป็นผลด ี

กับใครทั้งสิ้น

เห็นถังฟั่นเข้าใจกระจ่าง ลู่ถงกวงจึงกล่าว "เจ้าก็ไม่ต้องวิตก ทุกคน 

ล้วนรู้ว่ากองพลาธิการเหอหนานไม่มีผลประโยชน์ให้ตักตวง ย่อมไม่บังคับให้

เจ้าเป็นเจ้าภาพ แต่เจ้าเพ่ิงมา หากอยากผกูไมตรกัีบคนอืน่ ทางท่ีดอีย่าตระหน่ี
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กับเงินแค่นี้เลย ถ้าเจ้ากลัวว่าเงินไม่พอ ข้าพอมี..."

ในที่สุดถังฟั่นก็ได้ประจักษ์ความมีน�้าใจของอีกฝ่าย จึงรีบกล่าวด้วย 

รอยย้ิม "มต้ิองๆ ข้าแค่ถามด ูขอบคณุท่านทีห่วังด ีเงนิส�าหรบัเลีย้งข้าวมือ้หนึง่

ข้ายังมี ท่านพูดเช่นน้ีข้าก็วางใจแล้ว ข้ายังนึกว่าต้องเป็นเจ้าภาพทุกเดือน 

เสียอีก!"

เมื่อสนทนากันอย่างเปิดอกเช่นนี้ ความสัมพันธ์ของท้ังสองจึงใกล้ชิด

มากขึ้นไม่น้อย

ลู่ถงกวงหลุดหัวเราะ "จะเป็นไปได้อย่างไร เลี้ยงกันเช่นนี้ต่อให้เป็น 

เหล่าใต้เท้าเสนาบดีก็ไม่มีก�าลังเพียงนั้น!"

ถังฟั่นกล่าว "ขอถามพี่ชาย สิ้นเดือนนี้ถึงคราวใครเป็นเจ้าภาพ"

ลู่ถงกวงลูบเครา "ตามธรรมเนียม น่าจะถึงข้าแล้ว"

ถังฟั ่นเองก็ย้ิม "เช่นน้ันก็พอดีเลย เอาอย่างน้ีข้าขอเจรจากับท่าน  

ขอแทรกกลางคัน สิ้นเดือนนี้ก็ให้ข้าเป็นเจ้าภาพก่อนดีหรือไม่"

ลู่ถงกวงพยักหน้ากล่าว "ก็ดี อย่างไรเจ้าก็เพิ่งเข้ารับต�าแหน่ง ใช้โอกาส

กินข้าวด้วยกันท�าความรู ้จัก ผูกสัมพันธ์กับสหายร่วมงาน แต่เวลาจอง 

สถานที่เจ้าระวังด้วย อย่าจองพวกร้านรวงโรงเต๊ียมหรูหราพวกน้ัน ให้จอง 

พวกร้านเล็กๆ ท่ีอร่อยสมราคาก็พอ มิฉะน้ันหากเจ้าเป็นคนเริ่ม คนอื่นก็จะ 

โกรธเคืองเจ้าเอาได้"

น่ันเป็นค�าแนะน�าอย่างเจตนาดี ถังฟั่นก็เข้าใจเหตุผลในค�าพูดน้ัน  

รีบละล�่าละลักรับค�าชี้แนะ "แล้วต้องเชิญเสนาบดีด้วยหรือไม่"

ลู่ถงกวงส่ายหน้า "ไม่ต้อง เหล่าเสนาบดีรักชื่อเสียง ไม่มาขลุกอยู่กับ 

พวกเราหรอก แค่เชิญหัวหน้าและรองหัวหน้าแต่ละกองพลาธิการก็พอ"

ถังฟั่นเอ่ยถามอีก "ขุนนางจัดการก็มิต้องเชิญหรือ"

รองหัวหน้าเป็นผูช่้วยของหวัหน้า ส่วนขนุนางจดัการนัน้ต�าแหน่งต�า่กว่า 

ล�าดับขั้นคือขั้นหกเต็มขั้น แต่ละกองล้วนมีคนหนึ่ง

ลู่ถงกวงส่ายหน้าอีก "นั่นก็ไม่ต้อง แค่หัวหน้ากับรองหัวหน้าก็พอ"

เร่ืองเหล่านี้ล้วนมีธรรมเนียมพิถีพิถัน ในสายตาของหัวหน้ากองอย่าง 

Page ������������������������ 3.indd   29 5/24/2561 BE   17:24



รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ 330

ลู่ถงกวง ขุนนางจัดการเป็นผู้ใต้บัญชาช่วยงานเท่าน้ัน แม้จะมีข้ันยศ แต่ก็ 

ไม่ควรสนิทใกล้ชิดเกินไป มิฉะนั้นจะท�าให้บรรดาศักด์ิสลับสับสนจนคนอื่น

ดูแคลนได้

ดูจากการนี้ก็เห็นได้ว่าธรรมเนียมของหกกรมเข้มงวดกว่าศาลซุ่นเทียน

พอสมควร หากเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวท่ีศาลซุ่นเทียน ปกติถังฟั่นจะเรียกพวก

เหล่าหวังที่เป็นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนไปด้วยเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

แต่ละสถานท่ีล้วนมธีรรมเนียมมารยาทของตนเอง ถังฟ่ันจดจ�ารายละเอยีด 

เหล่าน้ีไว้ สนทนากับลู่ถงกวงอีกหลายค�าก็เตรียมขอตัว จะว่าไปแล้วจนถึง 

ตอนนีเ้ขาก็ยังมไิด้ไปทีท่ีว่่าการ ยังไม่ได้พบเจอเหล่าผู้ใต้บญัชาของตนเองเลย 

ย่อมต้องไปท�าความรู้จักเสียหน่อย

ปรากฏว่าลู่ถงกวงกลับเรียกเขาไว้ "รุ่นชิง มีเรื่องหนึ่งต้องบอกกล่าวเจ้า

ไว้ก่อน"

ถังฟั่นเห็นอีกฝ่ายจริงจังเช่นนั้นพลันรู้สึกไม่ชอบมาพากล "พี่ลู่เชิญพูด"

ลู่ถงกวงกล่าว "ผู้ช่วยของเจ้ายามน้ี รองหัวหน้าอิ่นหยวนฮว่า ก็คือ 

ศิษย์ของรองเสนาบดีเหลียง คนที่เดิมทีจะรับต�าแหน่งของเจ้าคนนั้น"

"..."

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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